
A Vigilia jubileumára I

Köszöntés

Ha ötven évvel ezelőtt Aradi Zsolt, Balla
Borisz és Possonyi László nem alapította
volna meg a Vigiliát, akkor húsz évvel ez
előtt a Mérleg sem születhetett volna meg.
Nehéz felmérni, hogy mit köszönhet a ma
gyar és a katolikus szellemi élet a Vigiliá
nak. Könnyebb elmondanom, hogy milyen
szerepet játszott az én életemben ez a fo
lyóirat. Ha a Vigilia' új száma megérkezik,

" néha még, mindig eszembe jut a fehérvári
ciszterci rendház tanári könyvtára boltívei
vel, nyugalmával, áporodott szagával, po
ros rendetlenségével és gyér megvilágítá
sával. Itt ismerkedtem meg először a Vigi
liával. Itt vettem kezembe először Szent
Tamás Summáját, itt próbáltam megérteni
Ueberweg hires bölcselettörténetébőlKant
filozófiáját, itt találkoztam először a népi
írók munkáival, amelyekkel szemben még
óvatosságra intett a kongregációban kapott
"ajánlott könyvek jegyzéke". Lassan felkel
tek a "fényes szelek" és először a tanuló
körvezetők szemínáríumán, majd az iskolai
tananyagban egyre többet megísmertem a
marxista filozófiából. Kérdések és kétsé
gek támadtak bennem hitük igazságát ille
tően. Meggyőző-megnyugtató válaszokat az
egyházi iskolák államosítása után volt pap
tanáraimtól alig kaptam, számos nehézség
re az általam nagyrabecsült Schütz Antal
műveiben is hiába kerestem megoldást. Így
belefúrtam magamat a folyóiratokba, ame
lyek hosszú sorban ott álltak szépen beköt
ve. Megszerettem a Bölcseleti Közleménye
ket, amelyben érdekes vita folyt a világhá
ború alatt arról, hogy lehetséges-e az okok
ténylegesen megszámolhatóan végtelen
halmaza. Nagyra értékeltem a Katolikus
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Szemlét is, a Szent István Társulat igényes
folyóiratát. Mint gimnazista "gallofil" vol
tam, talán ezért kedveltem meg leginkább
a Vigiliát. Bár Claudelnél és Mauriacnál
jobban megragadott benne Maritain, Ber
nanos, Papini és Szolovjev. Talán Bergye
jevet is a Vigiliában fedeztem fel. Világné
zeti kérdéseimre ebben a folyóiratban sem
kaptam választ, a régi számok még nem ír
tak, az újabb számok már nem írtak ilyen
vitás kérdésekről. Ne felejtsük el, ez még a
zsinat és a párbeszéd megindulása előtt

volt. Possonyi László írja a Vigilia eredeti
programjáról "Tettenérés" című önéletraj
zában: " ... vigyázó szemünket mi sem
csak Párizs felé vetettük, hanem -ki akar
tunk tekinteni és ki is tekintettünk minden
égtájra, hogy közvetítsük, mi történik szel
lemiek és művészetek terén az egész világ
ban ... " (190. l.) A folyóiratból áradt az
egyetemesség és az emberiesség, ami meg
nyugtatott és bennem, a márfelsős gimna
zistában felkeltette a hivatástudatot: ezt az
ügyet kellene nekem is szolgálnom, talán
szerkesztőként, vagy talán filozófusként,

" esetleg papként. A Vigilia tehát irányt
adott életemnek, olyannyira, hogy Posso
nyi alapító programját - persze már a zsi
nati megújulás távlatában - saját életprog
ramomnak tekinthetem. A gimnáziumi
évek kérdéseire csak később találtam meg
a válaszokat, hogy aztán újra és újra meg
kérdőjelezzem azokat. Jó néhány ma is iz
gat még és fűszerezi szerkesztöi-tanári
munkásságomat.

Míg a régi Vigilia szerzőit csak olvashat
tam, a háború utáni évfolyamok szerkesz
tőit és íróit személyesen is"megismerhet
tem és megszerethettem:Sfk Sándor és Tö
rök Jenő piaristákat, Mihelics Videt és Ró
nay Györgyöt. Mindig figyelmesen áttanul-



mányoztam Mihelics Vid "Eszmék és té
nyek" círmí rovatát. E folyóiratszemlét és
az egykori szegedi jezsuita Hittudományi
Főiskola "Élet a betűk mögött" című sajtó
szemléjét tartom ma is a Mérleg elő- és
mintaképeinek.

Eszembe jut még valami fehérvári gim
nazista koromból. Kongregációnknak, ké
sőbb pedig a plébániatemplommá átalakí
tott ciszterci templom körül működő "kis
csoportjaink" fő bevételi forrása volt a ka
tolikus sajtó terjesztése. Úgy emlékszem, a
Vigiliából 3ü-40 kelt el havonta, az Új Em
berből mintegy 300-at adtunk el. Az in
kább középosztálybelí hív~k szívesen vet
ték és olvasták sajtónkat, de a mi erőfeszí

téseink nélkül sokkal kevesebben jutottak
volna hozzá. Ma sem árt elmondani, a saj
tónkat mi magunk tartjuk fenn. Ha a szer
kesztők nem tekintik élethivatásuknak és
ha az olvasók nem támogatják, nincs létjo
gosultsága és létalapja többé; Ugyanakkor
hiszek abban, hogy az emberek mindig vál
lalnak áldozatot azokért a könyvekért és
lapokért, amelyek kielégítik érdeklődésü

ket és sokszor csak az olvasás közben tuda
tosodó igényeiket.

A kereső ember
" ... mert nem annak kell az lmádalig. ki latent

megtallilta már"

(Bablta)

Németh László naplóit lapozgatva, gyak
ran találkozunk olyan kifejezésekkel, mint
"szerzetesség" - "certosa" ~ pl. a "Kékgo
lyó utcai certosa" a "sajkódi certosa" -; a
nagy írót, úgy látszik, különösen a 60-as
években erősen foglalkoztatta a szerzetesé
let gondolata. Szinte vágyódott olyan élet
keret, olyan magány után, melyben azért
az emberi részvétet, érdeklődést, segítő

készséget is lehetne múködtetni.
Bátorításul az egyedülmaradottak szá

mára, "akiknek a száma nagyobb lehet,
mint gondoljuk" - írni is akart erről az
életformáról egy egyszemélyes regulát,
szabályzatot. Naplójában ezt meg is tette.

Nagyon szerettem Holenda Barnabás is
meretterjesztő cikkeit a Vigiliában. Ma
Magyaroszágon kiváló tudományos népsze
rúsítd folyóirataink, könyveink és szer
veink vannak. De a természettudományok
és a műszaki tudományokelvi kérdései (pl.
a kvantum- és relativitáselmélet ismeretel
mélete, a világegyetem eredete és célja, a
tér és idő mivolta, a gépi intelligencia ér
telmezése, a környezetvédelem etikája
stb.) az utóbbi években-évtizedekben mint
\la hiányoztak volna a Vigilia hasábjain.

.Pedig a 30-as, 40-es évektől eltérőleg mai
világi katolikus értelmiségünk többségében
(ha nincs igazam, javítson ki fő vallásszo
cíológusunk) természettudományi-műszaki

képzettségű. Az irodalmi és teológiai témá
kon kívül őket ezek az időszerű határkér
dések is érdekelnék. Jó néhány beletarto
~ik 'a marxizmussal folytatott párbeszé
dünkbe.

Nem akarok ünneprontó lenni, de én így
köszöntöm fel a jubiláló Vigiliát (bocsána
tot kérve pőtz. Edgár cserkészparancsnok
úrtól, egykori latin tanáromtól a galliciz
musért!): Ad multos annos et abonnentes!

Bo6rJános

Ennek avisszavonulásnak megvannak a
maga lélektani okai Németh' Lászlónál. Ő
sérülékeny lélek volt, s a harcban a vissza
ütéseket nem jól állta. Az ilyen alkat ma
gányt keres, rendezni dolgait: "A szerveze
tem 30 éve követeli ezt a csendet, a certo
sába vonulást, mint az igazi dolgokkal való
szembenézés kapuját, feltételét... úgy
kell írnom, ahogy Albert Schweitzer mond
ja Bachról: imádság gyanánt".

"Isten: ragaszkodás lelkünk magaslatai
hoz."

Ez az 1965-ben lejegyzett gondolata ami
lyen szép, annyira tragikus is egyben. Lelki
békét keres, jó közérzetet, de Istenfogalma
elmosódott. Ő maga tudja ezt: "a szemé
lyes Istennel együtt a szerzetesség boldog
ságát is elveszítettük. Nem lehet Istennek
tetsző életre társaságokba verődni" - ez
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